
30 maart 2018

HOE BOUWERVARINGEN MET ANDERE 

ACTOREN UIT DE BOUW DELEN…

RHIZOME

Netwerk van actoren actief in de duurzame bouw 

…tussen verschillende zelfstandige professionals 

Seminarie Duurzame Gebouwen

Bouwwerven: 
ervaringen delen



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE
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Hoe een netwerk van betrokken actoren vormen?

Manieren om mensen & middelen te activeren

Gereedschap en materieel delen is gratis!

Gedeelde technologische opvolging, iedereen draagt zijn steentje bij

Technisch advies, iedereen zijn specialisatie



DEFINITIE VAN HET RHIZOME-NETWERK
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Cluster van ondernemingen

Delen van informatie

Uitwisselen van diensten/werkuren

Gezamenlijke bouwwerven

Gerichte deskundigheid

Bundeling van aannemers en ontwerpers
actief in de ecobouw

Gedeelde bouwwerven
Onderlinge verbindingen tussen de leden van het Rhizome-netwerk



GEBOORTE VAN HET RHIZOME-

NETWERK
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Ontmoeting van architecten op de werven van 
voorbeeldgebouwen

Vaststelling van toenemende vragen op het terrein

Behoefte aan uitwisseling tussen de betrokken 
partijen

Daniel De Vroey, de eerste aannemer van de groep,
lanceerde de beweging in juni 2012

Unieke aanpak: Aannemer > architecten



GEMENE DELER
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Betrokkenheid bij de voorbeeldgebouwen als:
- Laureaat,  opdrachtgever

- Ontwerper

- Aannemer

Zin om te delen

Praktijken in de ecobouw

Zin om te experimenteren

Kleine structuren (kleine KMO’s, zelfstandigen)

Ambachtelijke aanpak

Activiteiten hoofdzakelijk gesitueerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

ER WORDT OVER GESPROKEN!



GEMEENSCHAPPELIJKE FILOSOFIE & 

WAARDEN
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Open Source-aanpak

Verbondenheid / niet op zichzelf aangewezen zijn bij 
vragen

Coöperatieve en niet-concurrentiële aanpak

Wederzijds vertrouwen
- Er bestaan geen domme vragen 

- Constructieve kritiek

Arbeidsethiek

Streven naar kwaliteit

Kritische blik op sociale dumping

Er werd een Rhizome-charter opgesteld

Uitbreiding & openheid
– Het aantal deelnemers moet relatief beperkt blijven om de vergaderingen 

beheersbaar te houden en de betrokkenheid te behouden

– Mogelijkheid tot gerichte uitnodigingen van externen

Rizoom



DOELSTELLINGEN VAN HET RIZHOME-

NETWERK
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Uitwisseling & feedback
- Voorstellen aan bevoegde instanties, open brieven, 

vertegenwoordiging

- Uitwisselen van ideeën, meningen, vragen

- Bevorderen van samenwerkingsverbanden & partnerships

- Delen van de resultaten van zelf gevoerd onderzoek

- Feedback door de confrontatie theorie <> praktijk, te vermijden 
valkuilen

- Behoefte om zich minder geïsoleerd te voelen m.b.t. de 
onzekerheden van het vak

- Omzetten van informatie naar de bedrijfswereld

Informatie
- Overvloed aan te sorteren en te vergelijken informatie

- Voortdurende evolutie van regelgeving & normen

- Confrontatie met nieuwe technieken

- Beter begrip van bepaalde geruchten & ‘van-horen-zeggens’



BOUWWERFBEZOEKEN
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Energienamiddag

bij het BIM

Bezoek Ecobuild

Bezoek Rhizome



AKOESTIEK IN DE PRAKTIJK
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UITWISSELING

10

Organisatie van het werk
- Werkgroep voor de uitwisseling van goede praktijken –

‘RIZOLOGIE’

- Uitwisseling van materieel

- Uitwisseling van werkuren



TECHNISCHE VERGADERINGEN
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Experimenteren
- Praktijktoepassingen van nieuwe materialen

- Presentatie van onderzoek



VENTILATIE: EEN BELANGRIJKE 

KWESTIE
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PATHOLOGIEËN: WE SPREKEN EROVER
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DE DAGELIJKSE PRAKTIJK VAN HET 

RHIZOME-NETWERK
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Momenteel

- Maandelijkse vergaderingen en/of bezoeken
Verslagen van vergaderingen

Informele communicatie, feedback met technische informatie volgend op een bezoek

Mondelinge overdracht van informatie > + synthese

WG ‘Rizologie’

- Interne tweets naar de cluster voor de uitwisseling van (nieuws)berichtjes

- Gezellig samenzijn



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Een netwerk organiseren is eenvoudig en zo goed als 

gratis!

• Professionele ervaring moet worden gedeeld

• Samen staan we sterker
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CONTACT

Le RHIZOME:

Presentatie door Gérôme FORTHOMME

Functie: actief lid

Contactgegevens

E-mail: info@lerhizome.be


